
 
 

Σας Ευχαριστώ που είστε όλοι εδώ. 

Που µας κάνετε να νιώθουµε καλοδεχούµενοι,  

όταν µας τιµάτε έχοντας στολίσει µε τα καλύτερά σας την καρδιά σας 

και µας δίνεται την ευκαιρία να εξηµερώσουµε  

ο ένας τον άλλον. 

 

Ευχαριστώ και τον Νίκο, 

που µε έχει κατατάξει στους παππούδες,  

δίνοντάς µου το πλεονέκτηµα να κουβαλώ µαζί µου την ιστορία µου, 

και να µπορώ να την παρουσιάσω µε κάθε ευκαιρία,  

σε κάθε πρόθυµο ακροατή. 

 

ως παππούς όµως θα σας δώσω  

την “άχρηστη” πληροφορία της ηµέρας. 

 

Έχει πρόσφατα ερευνηθεί και προσδιορισθεί  

ότι µια εικόνα µετριέται  

σε εκατοµµύρια λέξεων.  

 

Κάτι, που µου δίνει την ευκαιρία να σκεφτώ  

ότι έχω µπροστά µου αρκετό πλούτο  

για να διηγηθώ την ιστορία του σύµπαντος 



Καληµέρα σας! 

 

Όχι, δεν είναι λάθος.  

Και πάλι Καληµέρα σας! 

 

Θέλω, από αυτό το βήµα να σας παρουσιάσω  

το πιο πρόσφατο µονοπάτι που δέχθηκα να σκαλίζω στη πορεία µου. 

 

 

 
 

Έχω παρατηρήσει λοιπόν στην νέα µου διαδροµή, ότι µια Καληµέρα, 

δεν περιορίζεται απλά στις στιγµές που σηκώνεται κάποιος από το κρεβάτι. 

 

Που τελειώνει το πρώτο καφέ. 

 

Που την προφέρει και την προσφέρει στους γύρω του.  

 

Η καληµέρα είναι µια πολυτέλεια,  

που µπορούµε να την χαιρόµαστε  

όσο θέλουµε όταν το θέλουµε. 

 



 
 

Μια καληµέρα έχει υπόσταση και προσωπικότητα.  

Είναι µοναδική µέσα µας.  

Ξεκινά από την Καρδιά µε ηρεµία και γαλήνη.  

Μετακινείται εσωτερικά, για να ενώσει και να γειώσει  

την ύπαρξή µας µε τη Γη.  

 

Ενθαρρυµένη από την αποδοχή, παραµερίζει τα όρια της ατοµικότητας. 

Ερευνά και ανακαλύπτει πρόσφορο και γόνιµο έδαφος  

από όπου µπορεί να αναρριχηθεί, εκ νέου, σε κάθε παρακείµενη καρδιά. 

 

Μια καληµέρα λοιπόν,  

θέλει διαδροµές.  

Θέλει διάρκεια.  

Θέλει παρέα.  

 



 
 

Όταν υπάρχει παρέα,  

Όταν κερδίζει µια συντροφιά,  

Παραθέτει εκούσια την αξία της ως δώρο  

αντανακλώµενη  παντού γύρω.  

 

Τότε ανασαίνει. Αφουγκράζεται και παλµοδοτεί κάθε καρδιά.  

Ο ρυθµός ταλαντεύεται και εναρµονίζεται  

στην εκ νέου δηµιουργία κάθε ατοµικοποιηµένης έµπνευσης.  

 

Η πνευµατική, η χειρωνακτική δηµιουργία,  

η ύπαρξη,  

µια µατιά, 

ένα άγγιγµα,  

η αίσθηση και µόνο των γύρω,  

µπορεί να µεταµορφωθεί σε εµπνευσµένη Μούσα. 

 

Όχι µόνο αισθητηριακών απολαύσεων, 

αλλά και ενωτικών, διαισθητικών, υπερβατικών εµπειριών. 

 



 
 

Μέσα στην παρέα,  

µπορούµε να χαρτογραφούµε την πορεία  

και να εστιάζουµε στον ορίζοντα  

που έχουµε επιλέξει για την διαδροµή  

της ∆ικής µας περιπέτειας.  

 

Μέσα στην παρέα,  

αναγνωρίζουµε ότι έχουµε αναλάβει την ευθύνη  

της περιπέτειάς µας. 

 

 

Μέσα στην παρέα,  

είµαστε Άνθρωποι.  

Με περιπέτεια Ζωής. 

 

 

Σας Ευχαριστώ 

S.F.M. 

 


